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ABSTRAKT 
 
Syftet med mitt examensarbete var att utvärdera det eget sammanställda teknikmaterialet 
”Gitarrteknik” med hjälp av en grupp elever och lärare. Materialet bestod i huvudsak av 
blandade tekniska övningar samt till viss del även egenkomponerade övningar. Syftet med 
studien var också att få ta del av gitarrlärare och -elevers inställning och erfarenhet av 
teknikövning. I denna grupp fanns fyra olika stadier representerade: kommunala musikskolan, 
estetiska programmet med inriktning musik, folkhögskola och musikhögskola. Studien 
genomfördes med hjälp av intervju och enkät. Lärarna lät sig intervjuas och eleverna svarade 
på enkätundersökningen. Undersökningen kom fram till att ”Gitarrteknik” är ett bra och 
fungerande material som dock kan förbättras ytterligare gällande innehåll och struktur. Det 
fastställdes också att teknikövning är viktigt för en problemfri hantering av instrumentet. 
Detta gällde samtliga stadier representerade i undersökningen.  
 
Nyckelord: gitarr, gitarrundervisning, gitarrteknik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FÖRORD  
 
Ämnet gitarrteknik har länge intresserat mig och jag har många gånger undrat hur man på 
bästa sätt övar upp en god teknik. Min erfarenhet är att många studenter ägnar sig uteslutande 
åt att spela stycken samt kanske någon etyd då och då. Sökandet efter ett naturligt sätt att 
integrera teknikundervisningen i det något mer traditionella sättet att undervisa har på många 
sätt berikat mitt synsätt gällande denna process. Ett exempel på detta är hur man presenterar 
ämnet teknik för eleven på ett tilltalande sätt. Jag har också lärt mig mycket om samspelet 
mellan musik och teknik, hur dessa integreras och samspelar.  
 
Jag vill tacka min lärare lektor Jan-Olof Eriksson för mycket intressanta diskussioner kring 
detta ämne. Min vetenskapliga handledare lektor KG Johansson för ett idogt bollande av 
idéer. Forskaren Joakim Zelmerlööw som gett mig många goda tankar om mötet mellan 
teknikövning och musik samt de ergonomiska aspekterna på gitarrspel. Slutligen vill jag 
också tacka alla er som deltagit i detta projekt och på så vis gjort denna studie möjlig. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

”The advice I am giving always to all my students is above all to study the music 
profoundly... music is like the ocean, and the instruments are little or bigger 
islands, very beautiful for the flowers and trees” 

Andrés Segovia 
___________________________________________________________________________ 
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INLEDNING 
 
Under festspelen i Piteå sommaren 1999 deltog jag i en kurs för den amerikanske gitarristen 
Scott Tennant, som är en mycket erkänd gitarrist och pedagog. Han undervisar vid USC 
Thornton School of Music och har publicerat ett flertal böcker och skolor innehållande många 
intressanta idéer kring gitarrspel och gitarrteknik (se s. 9). Varje morgon under kursveckan 
höll Scott en teknikgenomgång där han presenterade övningar ur sina böcker. Efter den 
kursen började jag intressera mig mer och mer för gitarrteknik, hur olika tekniska 
tillvägagångssätt påverkar det klingande resultatet samt hur teknik förmedlas från lärare till 
elev.  
 
Mycket av det material som finns inom teknikområdet är väl genomtänkt och fungerande. 
Min personliga erfarenhet efter en hel del övning och undervisande, är att många av de 
traditionella metoderna ibland kan tendera att bli alltför omfattande. Dessa funderingar gav 
mig idén om att sammanställa de övningar som jag anser fungerar bra, för att sedan kunna 
använda dessa i min egen undervisning. Denna komprimering där jag till förmån för mina 
elever plockade ”russinen ur kakan” resulterade sedermera i materialet ”Gitarrteknik” 
(Sundkvist, 2003, Bilaga I).  
 
”Gitarrteknik” färdigställdes under hösten 2003 och kom att utgöra en del i 
mitt.ex.amensarbete. Mina tankar bakom detta projekt var att i första hand kunna ha ett eget 
material för användning i min egen undervisning. Ju längre arbetet pågick kände jag mer och 
mer att jag ville ge andra lärare och elever möjlighet att ta det av detta. Detta eftersom jag 
tycker att min sammanställning utgör ett bra tillskott till dagens befintliga material. En grupp 
med lärare och elever har arbetat med materialet under höstterminen -03. Denna grupp skall 
förhoppningsvis kunna ge mig en objektiv bild av materialets goda och dåliga sidor. Min 
framtida förhoppning är att korrigera och optimera innehållet så att det är funktionellt och 
lättarbetat för alla som önskar ta del av det.  
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BAKGRUND  
 
Gitarren  
 
Gitarren är, i alla sina former, en av de mest populära och mångsidiga instrumentfamiljerna i 
vår moderna tid. Den kan spelas akustiskt likväl som elförstärkt och spänner över en repertoar 
från renässansmusik till heavy-metal via visor och folkmusik. Denna uppsats riktar sig i 
synnerhet mot den klassiska gitarren, dvs. den akustiska spanska gitarren och dess spelteknik.  
 
Kort historik 
Den moderna gitarren har sitt ursprung i renässans- och barockgitarren. Barockgitarren var 
försedd med fem dubbelsträngar av metall. Vihuelan1 och lutan är däremot inte direkta 
släktingar till gitarren även om de utvecklades parallellt under 1500- och 1600-talet (Giertz, 
1979, s. 21). Gitarren fick sin nuvarande stämning i slutet av 1700-talet, ungefär samtidigt 
som den fick sitt genombrott i Europa. Detta innebar att hemmamusicerandet blev allt mera 
vanligt, och gitarren hade blivit ett ”folkligt” instrument (Giertz, 1979, s. 88). Omkring 1760 
fick gitarren sin sjätte sträng från att tidigare ha varit femsträngad och under 1780-talet 
förbättrades konstruktionen genom sk. tonribbor under locket med förbättrad tonkvalitet och 
tonstyrka som följd. Spanjoren Antonio de Torrés har stor andel i den moderna gitarrens 
utveckling. Hans konstruktioner utgör stor kunskaps- och inspirationskälla för många av 
dagens gitarrbyggare, och ett fåtal exemplar av hans instrument finns än idag bevarade på 
musikmuseer eller hos privata samlare (Holecek, 1996, s. 118-119).  
 
Stämning 
Den moderna gitarren stäms enligt följande: E, A, d, g, b, e1 (klingande). 

 
 
I notbilden noteras gitarren en oktav högre än den egentligen klingar. Detta indikeras med en 
oktaveringssymbol under g-klaven i notsystemet. Det är även vanligt med sk. 
scordaturastämning där man stämmer om en eller flera strängar för ökad klang- och 
uttrycksmöjlighet. Scordaturastämning är ofta nödvändig när musik skriven för andra 
instrument transkriberas till gitarr. 
 
Exempel på vanligt förekommande scordaturastämning:  
 

 
                                                 
1 Spansk gitarrtyp från 1500-talet. Vihuelan var försedd med fem dubbelsträngar och en enkel melodisträng och 
till skillnad från den samtida lutan kunde vihuelan användas för mer avancerad flerstämmighet 
(Nationalencyklopedin, 2004, Internetupplagan). 
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I detta exempel stäms E-strängen till D, A-strängen till G och g-strängen till f#. Dessa tre 
omstämningar används dock sällan samtidigt. 
 
Gitarrspelets tekniska moment 
 
I detta avsnitt kommer jag kortfattat beskriva de vanligast förekommande momenten vid 
gitarrspel. På flera ställen i texten citerar jag forskaren Joakim Zelmerlööw som för 
närvarande arbetar på en avhandling med namnet ”Ergonometrisk gitarrteknik1”. Detta är en 
metod för klassisk gitarr som behandlar den fysiska och psykiska relationen till instrumentet 
och hur utförandet av motorisk information påverkas av denna. 
 
Vänster hand 
Vänsterhandens fingrar noteras från pekfinger till lillfinger med siffrorna 1-4 (0 = lös sträng). 
Vänster tumme används i normala fall inte för att greppa toner med. Den placeras bakom 
gitarrhalsen under spelet och är avsedd att ge stöd åt fingrarnas arbete över greppbrädet.  
 

Vänsterhanden arbetar till största delen motoriskt och har inte någon direkt verkan på gitarrens 
klang, förutom genom vibratot och legatot. Den är underordnad högerhanden i detta avseende men 
arbetar hela tiden i tätt samspel med högerhandens mer estetiska arbete med klang och ton. 
Vänsterhandens huvudsakliga uppgift är att förkorta strängarna så att olika tonhöjder erhålls, något 
som ställer stora krav på dess smidighet, koordination och precision (Zelmerlööw, 2004).  

 
Ett mycket vanligt förekommande begrepp inom gitarrområdet är barré. Det innebär att man 
trycker ned vänsterhandens pekfinger över flera strängar samtidigt. Att trycka ned upp till sex 
strängar samtidigt innebär en stor påfrestning för vänsterhandens muskler. För att minimera 
risken för eventuell överansträngning är det viktigt att direkt efter att handen lämnat greppet 
återgå till avslappning.  
 

Trots att barrégreppet är beroende av viss muskelkraft är det snarare placeringen av greppet som 
spelar den avgörande rollen för renheten. Man bör se till att lägga barréet strax bakom bandet och 
se till att fingret trycker ned strängarna rakt, dvs. med fingrets insida placerad rakt mot strängarna 
(Zelmerlööw, 2004). 

 
Begreppet legato kan i somliga fall skapa förvirring för en nybörjare på gitarr. Legato kan 
både innebära en spelteknisk frasering och ett speltekniskt moment i form av en bindning av 
toner i vänster hand (gitarrlegato). Låt mig klargöra detta med två konkreta exempel:  
 
Ex 1  
Tonerna är bundna två och två med ”speltekniska” legaton. Högerhanden anslår den första 
tonen i varje åttondelsgrupp, varefter den andra tonen anslås enbart av något av fingrarna i 
vänster hand. Denna lösning är produkten av ett musikaliskt motiv eller ett idiomatiskt val av 
bindningar (med hänsyn till strängväxlingar mm). Som oftast går ovanstående alternativ hand 
i hand.  
 

 

                                                 
1 Eftersom avhandlingen i nuläget inte är klar är det svårt att ange exakta sidreferat. Därför har jag konsekvent 
avstått från att ange sidnummer för citat ur denna text. 
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”Gitarrlegato” kan delas in i två olika typer - uppåtgående och neråtgående. Båda dessa finns 
representerade i ex. 1. Skillnaden i utförande mellan dessa är att vänsterhandens finger dras 
av resp. slår an strängen på den andra noten i varje åttondelsgrupp.  
 
Ex 2 
Här indikerar fraseringsbågen legato. Högerhanden spelar alla toner utan hörbart mellanrum 
mellan dem. På så vis uppnås legato ur en musikalisk synvinkel. Eftersom vissa toner ligger 
på samma sträng uppstår alltid ett visst mellanrum när man slår an strängen. Gitarristens 
skicklighet samt val av anslagsteknik avgör detta mellanrums hörbarhet. 
  

  
 
Som gitarrist träffar man på båda av dessa varianter i repertoaren. Enligt Holecek (1996) är 
den förstnämnda varianten vanligast förekommande. Detta är en produkt av ovan nämnda 
begreppsförvirring rörande legato på gitarr.  
 

Indirekt bär gitarrlegato skulden till att gitarrlitteraturen är så oerhört fattig på fraseringsbågar och 
att vi går miste om denna värdefulla interpretationsanvisning, detta ypperliga hjälpmedel vid 
instuderingen. Eftersom fraseringsbågar och legatobågar utseendemässigt är lika, skulle de kunnat 
ha missuppfattats, förväxlats och därför avstod man från de förra (Holecek, 1996, s. 274). 

 
Höger hand 
Zelmerlööw (2004) beskriver högerhanden som gitarrspelets motor och ansvarig för gitarrens 
hela klang och tonkaraktär. Högerhandens fingrar noteras från tummen till lillfingret p i m a c. 
Lillfingret används sällan i traditionellt spel. Inom flamencomusiken används dock alla 
fingrarna på högerhand (främst vid rasgueado1). 
 
Det finns två typer av anslag för högerhanden: fritt anslag och stödanslag (spanska: tirando, 
apoyando). Det fria anslaget är det vanligast förekommande anslaget vid gitarrspel. Det 
används vid enstämmigt melodispel, arpeggio, tremolo, skalspel m.m. Stödanslagets 
tonkaraktär som ofta upplevs som kraftig och solid, kan framstå lite annorlunda gentemot det 
fria anslagets något mer ”finstilta” framtoning. Stödanslag används främst i skal- och 
melodispel, men sällan vid arpeggiospel. För att fördela belastningen och arbetet vid skal- och 
melodispel använder man sig av växelanslag, vilket innebär att högerhandens fingrar arbetar 
växelvis i grupp om två eller tre.  
 
Arpeggio som betyder harpliknande (Holecek, 1996, s. 253), är mycket vanligt före-
kommande i gitarrlitteraturen. Arpeggio kan spelas i ett oändligt antal kombinationer, vissa 
mer idiomatiska än andra.  
 

På gitarr medför strängarnas stämning mot varandra att arpeggiospel blir särskilt lättillgängligt, 
samtidigt som högerhandens fingrar befinner sig i ett läge intill strängarna som gör rörelsen 
naturlig. Sett ur ett utpräglat tekniskt perspektiv innebär varje vertikal rörelse över strängarna att 
högerhanden utför små arpeggioliknande rörelser mellan strängarna under spelet. Man kan alltså 

                                                 
1 Rasgueado – slag över strängarna. Vanligt förekommande i flamenco och tidig spansk musik (Giertz, 1979, s. 
25). 
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säga att arpeggioteknikens principer ständigt används och genom detta utgör en betydande del i 
den totala gitarrtekniken (Zelmerlööw, 2004).  

 
Exempel på några vanligt förekommande arpeggiofigurer: 
 
 

 
 
 
Tremolo innebär en snabb, ihållande upprepning av en och samma ton. Tremolospel utgör en 
liten men dock mycket populär del av gitarrlitteraturen. Vid ”vanligt gitarrspel” avtar 
gitarrens ton i styrka successivt efter anslaget. Vid tremolospel kan dynamiken varieras på en 
och samma ton vilket i sin tur skänker gitarren större uttrycksmöjligheter. Man kan ge 
lyssnaren illusionen av att en och samma ton växer dynamiskt likt.ex.empelvis en sångare 
som gör crescendo på en lång ton. Utförandepraxis för tremolo i modern tid är 
högerhandsfiguren p a m i. Under 1800 talet utfördes tremolo oftast i kombinationen p i m i 
eller p m i m (Holecek, 1996, s. 249). 
 
 

 
 
Övriga moment 
Pizzicato på gitarr utförs genom att man med vänster hand dämpar strängarna över stallet. 
Spelas vanligen med tummen på höger hand. Etouffé är en variant av pizzicato. Istället för att 
dämpa strängarna över stallet dämpar man tonerna med vänster hand genom att trycka ned 
strängen ungefär till hälften.  
 
Tambora och golpe är två perkussiva effekter vanligt förekommande i spansk och 
sydamerikansk musik. Tambora utförs med ett slag över stallet samtidigt som ett ackord 
spelas med vänster hand. Golpe innebär en knackning i locket eller på stallet med 
högerhandens fingrar eller naglar.  
 
På gitarr finns det två typer av flageoletter - naturliga och artificiella. De naturliga 
flageoletterna återfinns på band V, VII, XII, XVII, XIX. Dessa framkallas genom en lätt 
beröring av strängen med vänster hand vid anslaget av tonen,vilket sätter strängens grundton 
ur spel, så att i stället någon av övertonerna uppfattas som spelad ton – oktaven vid flageolett 
på band XII (strängen delas på mitten), oktav plus kvint upp från grundtonen vid flageolett på 
band VII eller XIX (strängens tredelning), osv. De artificiella flageoletterna kan man spela 
som gripna toner överallt på gitarrens hals. De är dock något svårare att utföra. Om man t ex 
vill spela trestrukna c som flageolett så börjar man med att trycka ned tonen c en oktav under 
dvs. tvåstrukna c. Denna ton återfinner vi på b-strängens första band. Flageoletten skapas 
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sedan genom att med högerhandens pekfinger lätt beröra tonen c i den önskade oktaven på 
samma sträng dvs. b-strängen (band XIII). Strängen anslås sedan av t ex högerhandens 
ringfinger varvid flageoletten c3 har skapats.  
 
För att variera klangen hos gitarren kan man registrera högerhandens utgångspunkt. Om man 
spelar närmare stallet uppnås en hårdare, kallare klang. Detta kallas ponticello. Med 
högerhanden positionerad närmare greppbrädan uppnår man en varmare, mjukare klang som 
benämns sulla tastiera. Man kan även ändra högerhandens vinkel mot strängarna för att 
variera klangen.  
  
Naglar 
Vid spanskt gitarrspel är användandet av naglarna på högerhanden vanligt förekommande. 
Naglarnas längd och form är till stor del en fråga om tycke och smak. Skötseln av naglarna 
bedrivs vanligen med hjälp av nagelfil och/eller slippapper. För att uppnå en vacker ton på 
instrumentet är det viktigt med en välskött nagel utan hack och repor. För att göra en liknelse 
med en annan instrumentgrupp så kan naglarna hos en gitarrist liknas vid läpparna hos en 
blåsmusiker. Högerhandens naglar skulle således kunna betraktas som en del av gitarristernas 
embouchure1. Vänsterhandens naglar bör vara så korta som möjligt för att inte inverka 
negativt på handens rörlighet. 
 
 
Materialet ”Gitarrteknik” 
 
Om materialet 
Materialet ”Gitarrteknik” (Sundkvist, 2003, bilaga I) riktar sig mot elever som kommit en bit 
på väg (högstadium, gymnasium, folkhögskola etc). Konceptet bygger på kontinuerligt arbete 
med utvalda övningar. Varje övningspass är tänkt att inledas med en uppvärmning som tar ca. 
fem minuter att genomföra. En god uppvärmning är viktig ur många aspekter (Glise, 1997, s 
21). Ur ett fysiskt perspektiv kan man se att en god uppvärmning förebygger skador, ger ökad 
rörlighet och smidighet. På det psykologiska planet kan en väl inövad uppvärmning vara en 
trygg förberedelse/rutin innan konserten, och kan på så vis dämpa eventuell nervositet inför 
framträdandet.  
 
Varje tekniskt moment finns representerat i ett eget kapitel i materialet. Inför teknikövningen 
väljs 1-2 övningar ut från varje kapitel. Efter ett visst antal veckor kan övningarna bytas ut för 
variation och fortsatt utveckling. I slutet av boken finns ett kapitel som heter Tekniska 
förklaringar. Där beskriver jag mitt sätt att se på vissa tekniska moment och händelseförlopp. 
Jag vill också särskilt poängtera att mitt förhållandesätt till teknik är endast en av många olika 
inriktningar. I slutänden strävar alla dessa mot samma mål där tekniken utgör verktyget som 
låter musikern skapa fritt. Detta är mitt sätt att närma mig målet.  
 
Materialets utformning 
Under ca. ett års tid arbetade jag med utformningen av materialet ”Gitarrteknik”. Innehållet i 
detta material är i huvudsak hämtat ur två olika kunskapsresurser: 
 

• Befintliga moderna gitarrskolor 
 

                                                 
1 Läpparnas allmänna kondition hos en blåsare resp. anpassningen av läpparna vid spel (NE, 2004). 
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• Egenkomponerade övningar 
 
Antalet befintliga moderna gitarrskolor är i dag många. De som har haft störst inverkan på 
mitt val av övningar är bl.a. Pumping Nylon (Tennant, 1995) och Classical Guitar Pedagogy: 
a Handbook for Teachers (Glise, 1997). Det finns vissa signifikanta skillnader mellan dessa 
två. Pumping Nylon är i första hand utformad att fungera som en ren teknikskola med 
övningar och förklarande text till varje exempel. Varje tekniskt moment finns representerat i 
ett eget kapitel. Boken innehåller också nyskrivna etyder av moderna kompositörer som 
specifikt belyser dessa tekniska problem i praktiken. Classical Guitar Pedagogy vänder sig i 
första hand till läraren, och är precis som titeln antyder en handbok. Den behandlar allt ifrån 
de tekniska momentens fysiska och psykiska aspekter, till konsertsituationen och nervositet. 
Boken är väldigt omfattande och täcker upp de flesta aspekter rörande gitarrspel och 
gitarrundervisning.  
 
Många av de övningar som utgör dagens tekniklitteratur har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. 
Dionisio Aguado, Fernando Sor, Matteo Carcassi, Francisco Tárrega och Emilio Pujol är 
välkända namn i gitarrhistorien vars övningar och välformulerade teorier fortfarande lever 
kvar om även ibland i moderniserad form. Emilio Pujol, som var elev till Tárrega, har skrivit 
den mycket omfattande gitarrskolan Escuela razonada de la guitarra (Pujol, 1954) i fyra 
volymer. Pujol utvecklar varje tekniskt moment maximalt med alla tänkbara övningsvarianter 
och håller läsaren sysselsatt i många år framåt. Många av dagens gitarrister har likt mig tagit 
valda delar av ”Escuela...” och sammanställt detta i en mer överskådlig form. Ett bra exempel 
på en sådan sammanställning är den tyske gitarristen och pedagogen Tilman Hoppstocks häfte 
”Technikkompendium” (Hoppstock, 1998).  
 
De övningar som är egenkomponerade i materialet ”Gitarrteknik” är betydligt färre än de 
traditionella. Om man i ett djupare perspektiv går in för att undersöka övningarnas funktion 
och struktur kommer paralleller till befintligt material alltid kunna göras. Alla påverkas vi 
både medvetet och omedvetet av tidigare erfarenheter och upplevelser.  
 
Teknikövning och musik 
 
Det tekniska kretsloppet 
Det skede då tekniken möter musiken är ett mycket viktigt skede i den lärande processen. Det 
är nu man skall tillämpa sina tekniska kunskaper på en musikalisk vision. Zelmerlööw (2004) 
menar att ju bättre instrumentkännedom och tekniskt kunnande man har desto bättre blir 
förutsättningarna att återge de musikaliska visionerna i praktiken. Hur denna kompetens 
tillämpas är minst lika viktigt som den tekniska kompetensen i sig själv.  
 

Genom att öva teknik utvecklas man vertikalt och rör sig oftast inom ett begränsat och 
förutbestämt område vars innehåll hela tiden repeteras. Genom att öva musik utvecklas man 
horisontellt och de tekniska elementen befinner sig i ständig rörelse. På detta sätt är övningen på 
tekniken och instuderingen av ett stycke motsatser till varandra. I det första fallet är detaljerna det 
viktiga, medan förloppet och uttrycket är viktigare i det andra fallet. För att all den möda man lagt 
ned på tekniken ska komma till sin fulla rätt bör den också användas i ett musikaliskt 
sammanhang. Det är först när tekniken tillämpas med hänsyn till gitarristens musikaliska visioner 
och de uttrycksmässiga förutsättningarna i ett stycke som den får ett syfte, kan utvecklas och bli en 
tillgång i spelet. För att musiken i sin tur alltid ska kunna klinga tydligt, med detaljer och rytmik i 
behåll, behöver musiken också övas tekniskt (Zelmerlööw, 2004).  
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Oavsett vilket stadier man befinner sig på som gitarrist är det alltid nyttigt att återvända till de 
grundläggande övningarna för att stärka den totala tekniska kompetensen. Zelmerlööw (2004) 
menar att övning på detta vis skapar ett tekniskt kretslopp där tekniken utvecklas i två olika 
riktningar, framåt och i grunden. Detta innebär att övning på den avancerade tekniken kräver 
så småningom ytterligare övning på grundtekniken som i sin tur påverkar den avancerade 
tekniken i positiv bemärkelse.  
 

Att utvecklas tekniskt innebär alltså inte att man lämnar tidigare kunskaper för att ersätta dessa 
med nya kunskaper, utan snarare att man genom sin förkovran låter kunskaperna bli fler och 
tillsammans utgöra ett allt större kunnande. Det finns därför många goda anledningar till att också 
öva riktigt enkla småstycken eller etyder som tränar de fundamentala aspekterna i 
instrumenthanteringen. Om en enkel Sor-etyd inte klingar dynamiskt och musikaliskt, hur ska då 
Chaconne1 kunna göra det? (Zelmerlööw, 2004.) 

 
Två metoder 
Ur ett historiskt perspektiv kan man se att utvecklingen inom instrumentalundervisningen har 
utvecklats. Den metod som formades i början av 1700-talet brukar kallas för den 
praktisk/empiriska metoden (the practical-empirical method; Hultberg, 2000, s 25). Johann 
Joachim Quantz idé angående denna metod beskrivs som att musiken måste begripas genom 
ett samröre mellan armarna, intellektet och känslorna. Denna metod byggde på att musik är ett 
hantverk och läraren är den store läromästaren. Musikstyckena skulle vara på en nivå som 
eleven klarade av att bemästra och överblicka – både tekniskt och musikaliskt. Teknik och 
interpretation skulle gå hand i hand redan från första början.  
 
Den andra metoden som benämns den instrumentala/tekniska metoden (the instrumental-
technical method; Hultberg, 2000, s. 31) och tog form under mitten av 1800-talet. Antalet 
elever ökade likväl som kraven på lärarens kompetens. Istället för att som i den 
praktisk/empiriska metoden uteslutande spela samtida musik, förväntades man nu vidga sina 
vyer och sin musikaliska bredd. Musikundervisningen ägde rum i konservatorierna med målet 
att utbilda fler musiker, kompositörer och lärare för att stärka musikens fäste i samhället. 
Eftersom det hade blivit lättare och billigare att trycka större upplagor av t.ex. noter kunde nu 
fler människor få ta del av den tryckta musiklitteraturen. Lärarna gav sina elever svårare 
stycken än vad de kunde hantera. Dessa sönderdelades i mindre delar som då kunde fungera 
som teknikövningar utan musikalisk helhet. Man ville med hjälp av detta separera det 
mekaniska från det interpretatoriska. Denna metod fick mycket kritik av samtidens musiker 
och kompositörer då den bl.a. beskylldes för att ta ifrån eleverna den musikaliska upplevelsen 
i övningen.  
 
Den praktisk/empiriska och den instrumentala/praktiska metoderna används fortfarande idag 
om än inte med samma tydliga ideologiska skiljelinje mellan sig. Det är idag mycket vanligt 
att dessa kombinera dessa två metoder allt utifrån elevens behov och förutsättningar. 
Forskningen visar att instrumentallärare tenderar att undervisa på samma sätt de själva blivit 
undervisade (Hultberg, 2000, s. 33).  
 
Eftersom jag själv under min uppväxt är fostrad i båda dessa metoder parallellt ger detta mig 
en god insikt för vad båda dessa metoder står för. Den praktisk/empiriska metoden är mycket 
vanlig om man t.ex. spelar i rockband vilket jag själv gjort under många år. Man tar 
demokratiska beslut och spelar låtar som man tillsammans har valt och klarar av att spela. 
Kommunala musikskolan är en god representant för den instrumentala/tekniska metoden. Där 

                                                 
1 Chaconne ur violin partita i D-moll, BWV 1004, J.S. Bach. 
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bygger undervisningen på att läraren hela tiden instruerar och ”övervakar”. Läraren föreslår 
låtar som ibland ligger på gränsen för vad eleven klarar av för att hela tiden höja 
ribban/utvecklingen. Denna insikt har utvecklat min egen pedagogik då jag kan se positiva 
aspekter med bägge metoderna.  
 
Liknande undersökningar 
 
En stor inspirationskälla till min uppsats är Tomas Johannessons examensarbete ”Varför ska 
man planka?” (Johannesson, 2002). Johannesson har skrivit ett plankningsmaterial (Planka) 
för saxofon som han sedan utvärderat med hjälp av lärare och elever i sin uppsats. Denna 
uppsats gav mig många goda idéer om hur jag skulle gå till väga i mitt eget skrivande. 
Ett.ex.empel på detta är valet av metod(er). Jag insåg ganska tidigt att enkätmetoden skulle 
vara den mest passande metoden för att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter. 
Detta till hänsyn av gruppens storlek och studiens begränsade tidsram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en grupp gitarrlärares och -elevers inställning till 
teknikövning i allmänhet, samt att med hjälp av dessa personer utvärdera materialet 
”Gitarrteknik”.  
 
Denna uppsats ämnar vidare belysa vikten av teknikövning till förmån för det klingande 
resultatet och hanteringen av instrumentet. 
 

 
METOD 
 
Materialet ”Gitarrteknik” skickades till fyra skolor för utvärdering. En kulturskola, en 
gymnasieskola (estetiskt program), en folkhögskola (musiklinje) och en musikhögskola. 
Kunskapsvidden hos eleverna som deltagit i undersökningen sträcker sig från mellannivå till 
avancerad. Undersökningen startade i september 2003 och slutfördes i februari 2004. 
Metoderna som jag använt till denna undersökning är intervju och enkät. Lärarna som är fyra 
till antalet har av praktiska skäl blivit intervjuade via E-post och eleverna (18 st) har fått fylla 
i en enkät. Valet av enkät som metod grundar sig i elevgruppens storlek och studiens tidsram. 
Sammanställningen av svaren återberättas och diskuteras i textform under kapitlen resultat 
och diskussion. 
 
Samtliga av de lärare som deltagit i undersökningen är jag personligen bekant med. Denna 
relation diskuteras vidare under rubriken ”tillförlitlighet” i diskussionsavsnittet.  
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RESULTAT 
 
Enkät 
 
Av de 18 elever som fått enkäten svarade 11 (motsv. en svarsfrekvens på 61%). Två (2) av de 
svarande var kvinnor och nio (9) var män. Respondenternas åldrar sträcker sig från 14 år till 
32 år. De har spelat gitarr i 2 – 22 år och övat teknik medvetet i 0,5 – 12 år.  
 
Dessa data anser jag tämligen normala med tanke på studiens omfattning (högstadium – 
musikhögskola).  
 
1. Ålder? 
Resultat: 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 22, 26, 32 år. 
 
2. Kön?  
Resultat: två (2) kvinnor, nio (9) män. 
 
Detta resultat visar en manligt dominerande trend för gitarrstuderade på dessa stadier. Detta är 
ett resultat som enligt min erfarenhet till stor del speglar verkligheten.  
 
3. Hur länge har du spelat gitarr? 
Resultat: 2.5, 3.5, 5, 5, 5.5, 7, 7, 8, 17, 22 år.  
 
4. Hur länge har du övat teknik ”medvetet”?  
Resultat: 0.5, 0.5, 1, 1.5, 1.5, 2, 2, 2, 2, 2, 12 år.  
 
5. Var materialets utformning (layout, struktur) tillfredställande att arbeta med? 
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6. Var instruktionerna till övningarna tydligt utformade och lätta att förstå? 
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Majoriteten av de tillfrågade uppgav att de var nöjda med instruktionerna till övningarna. 
  
7. Har materialet tillfört dig kunskap på: 
det speltekniska planet? 
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Eftersom tyngdpunkten på innehållet i ”Gitarrteknik” varken är koncentrerat på teori och 
musikalisk gestaltning får dessa resultat anses som väntade.  
 
8. Uppstod det några funderingar under arbetets gång? 
Resultat: Ja: 3, Nej: 8. 
 
Kommentarer till svaret ja: 
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”Hur man på ett bra och strukturerat sätt kan arbeta med materialet. Jag fann dock förslag i 
förordet. Positivt i detta sammanhang med övningsschemat i slutet av häftet.”  
 
”Uppvärmningen innehöll bra övningar men jag kände inte riktigt att vänster hand blev riktigt 
uppvärmd. Jag vill gärna lägga till ett enkelt legatomönster eller dylikt.”  
 
”Svårighetsrankningarna på etyderna kan uppfattas olika.” 

 
9. Kändes det som att din lärare undervisade med trygghet och förståelse för detta 
material? 
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Majoriteten av de tillfrågade upplevde sin lärare som bekväm inför arbetet med materialet. 
 
10. Skulle du vilja fortsätta med detta material? 
Resultat: Ja: 11, Nej: 0. 
 
Motivering: 
 

”Bra med ett överskådligt och sammanfattande material inte minst för att det är på svenska” 
 
”Materialet är lättöverskådligt, lätt att förstå och innehåller övningar på det mesta i teknisk väg. 
Vill man fördjupa sig i en viss teknik finns det ytterligare material av andra gitarrister att tillgå, 
men för mig är detta bra.” 
 
”Bra övningar som uppenbarligen ger ett positivt resultat.” 
 
”Det är bra för tekniken” 
 
”Jag är inte färdig med materialet ännu man jag tycker jag lärt mig mycket av det jag hunnit med.” 
 
”Jag tycker att övningarna var bra och lätta att förstå.” 
 
”Det var schyssta övningar.” 
 
”Det fungerar bra. Bra upplägg m.m.” 
 
”Mycket bra övningar som ger snabbhet”. 
 
”Det är ett lättförståeligt utvecklande material.” 
 
”Verkar vara bra uppvärmning innan man spelar.” 
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11. Övriga kommentarer 
 

”Det är upp till varje enskild individ att välja vilken eller vilka övningar som passar en bäst. Allt 
kan ju inte passa alla, så är det ju. Men som jag tidigare nämnt tycker jag att materialet är bra med 
stor teknisk bredd. Materialet är som sagt lättöverskådligt och tydligt. Det enda som skulle kunna 
påpekas mer i övningarna är att göra övningarna långsamt och noggrant i början, att slappna av 
och ta pauser. En källförteckning vore bra!” 
 
”Det skulle vara ett plus att ha med vissa etyder som summerar upp de olika avsnitten. Bra 
tekniska förklaringar men gärna mer spelexempel som t.ex. utdraget ur La Catedral.” 
 
”Ett roligt sätt att jobba på. Jag har lärt mig mycket av de tekniska övningarna.” 

 
Sammanfattning – enkät 
 
Svaren kan sammanfattas som övervägande positiva. Vissa mindre positiva åsikter har också 
framkommit samt förslag på förbättringar av materialet. De frågor som bara innehåller två 
svarsalternativ har jag medvetet avstått från att redovisa i diagramform. Mängdförhållandet i 
dessa fall borde framgå tydligt ändå utan ett diagrams hjälp. 
 
Intervju 
 
Intervjuperson A 
Intervjuperson A är 54 år. Han är sedan 1974 lärare vid en musikhögskola i Sverige och 
innehar sedan 2000 en lektorstjänst i gitarr. Musikbanan kom han in på via popmusiken under 
60-talet. Hans formella utbildning innefattar gitarrpedagogisk examen och solistdiplom samt 
master-class studier i utlandet. Han har vid sidan av sin undervisning konserterat flitigt, både 
kammarmusikaliskt och solistiskt.  
 
A verkar också som arrangör och läromedelsförfattare inom gitarrlitteraturen. Hans material 
har publicerats i Sverige, USA och Canada. Intervjuperson A har också hållit ett flertal 
seminarier/studiedagar vid musikskolor, folkhögskolor och musikhögskolor i Skandinavien, 
England, USA och Canada.  
 
På frågan om teknikundervisning ingår i hans ”vanliga undervisning” svarar A tveklöst ja. 
 

”Det beror på studentens tidigare utbildning, förutsättningar och ambitioner. I vissa fall handlar det 
om finslipning och komplettering. I andra fall måste ny grund läggas. Vanligt är att jag föreslår 
stycken som innehåller de teknikmoment som måste förbättras eller ibland endast enstaka övningar 
eller etyder.” 

 
Material som A tycker fungerar bra:  
 

• Francisco Tárrega – diverse teknikövningar 
 

• David Russell – uppvärmning (ej publicerat) 
 

• Emilio Pujol – urval ur Escuela Razonada para Guitarra  
 

• Matteo Carcassi – etyder Op. 60 
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• Fernando Sor, Dionisio Aguado – diverse etyder 
• Scott Tennant – Pumping Nylon 

 
• Egna övningar 

 
En typisk lektion enligt A bygger på att gemensamt med studenten planera kortsiktiga och 
långsiktiga mål. Han anser också att det är viktigt att skapa förtroende mellan studenten och 
läraren samt att kunna individualisera sin undervisning så långt det är möjligt. Kursplanen 
skall endast verka som ett styrdokument.  
 

”Jag vill tända den eviga elden för gitarrmusiken och yrkesrollen. Jag känner att jag har lyckats när 
studenten är kreativ, självgående, tar egna initiativ och vill något med sitt gitarrspel.”  

 
Intervjuperson A:s spontana reflektion på materialet ”Gitarrteknik” är att det är ett ”mycket 
fint och genomtänkt material”. Han tycker dock att det finns vissa saker som kan förbättras. 
Några övergripande frågor lyder: 
 

• Vilken målgrupp vänder sig materialet till? 
 

• Vilka är lärare och elevers förkunskaper och ambitioner?  
 

• Vilka moment/tekniker skall ingå och hur noggrant skall dessa förklaras? 
 

• Vänder sig materialet till ”de redan frälsta”?  
 

• Vilken är lärarens roll i användandet av materialet?  
 
På frågan om andra förslag på förbättringar svarar A: ” Jag vet att vissa studenter har svårt för 
enbart "torra övningar", så lite annat teknikgodis skulle nog uppskattas av en del eller 
många.” Ett problem som A ser med att inkludera teknikgodis (utdrag ur kända stycken mm) 
är copyrightfrågan vid en eventuell publicering. Beskrivande bilder skulle vara gynnsamt för 
vissa övningar/moment.  
 
Här följer några ytterligare detaljer som A tycker skulle höja kvaliteten på innehållet: 
 

• Naglar - form, skötsel mm (bilder/skisser) 
 

• Exempel på noggrann uppvärmning (30 min) samt snabbare uppvärmning (5 min)  
 

• Veckoprogram med koordinatsystem  
 

• Övningsteknik (Hur övar man?) 
 

• Hur man undviker skador 
 

• Skalspel i systematiserad form 
 
A:s erfarenhet är att förändringar alltid kan göras. ”Testa vidare och finn ”din metod”.” Han 
menar att alla har sina egna favoritövningar och att valet av dessa är individuellt. Hans råd är 
att jobba vidare för ytterligare utveckling av materialet. 
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Intervjuperson B  
Intervjuperson B är 50 år. Han arbetar som lärare vid en folkhögskola i Sverige där han 
undervisar i gitarr, teori och musikdata. Hans utbildning började i kommunala musikskolan 
mellan 1963 – 1968. Sedan följde studier vid folkhögskola och musikhögskola mellan åren 
1974 – 1979. Ända sedan sin examen 1979 har B undervisat på sin nuvarande arbetsplats: 
folkhögskolan. Fram till 1994 undervisade även han vid kommunala musikskolan i gitarr och 
flöjt parallellt med folkhögskolejobbet.  
 
På frågan om teknik ingår i B:s vanliga undervisning svarar han så här:  
 

” Teknik har alltid legat mig varmt om hjärtat, förmodligen därför att jag redan när jag gick på 
kommunala musikskolan hade lätt för den tekniska biten.”  

 
En viktig del i B:s undervisning är att bygga upp en solid grundteknik. ”Grundteknik i form 
av vänster- och högerhandsövningar samt koordination av dem båda. Etyder för respektive 
tekniskt moment.” 
 
Intervjuperson B:s undervisning bygger på att alltid ligga steget före när det gäller den 
tekniska biten. B menar att om man inte har den tekniska färdighet som stycket kräver är det 
lätt att man ”övar sönder” stycket i onödan. De tekniker som B prioriterar är främst 
tonbildning, skalteknik, arpeggio och legato.  
 
I början av varje läsår fokuseras undervisningen i första hand på teknik. Elevernas olika 
bakgrund och erfarenhet är anledningen av detta undervisningskoncept. B vill med detta 
upplägg ge alla eleverna en någorlunda stabil utgångspunkt för de fortsatta studierna.  
 
Eftersom B undervisar vid en musiklinje väljer många av hans elever att söka vidare till 
musikhögskola efter ett till tre års förberedande studier. När det närmar sig tid för prov till 
högskola fokuseras undervisningen på att förbereda sökningsrepertoaren.  
 
Av olika anledningar har B inte haft möjlighet att använda materialet ”Gitarrteknik” i någon 
större utsträckning i sin egen undervisning. Anledningen till detta är ett plötsligt bortfall av 
studenter i undersökningens initiala skede. Han har dock studerat materialet och valt att 
kortfattat dela med sig av sina övergripande åsikter gällande det. Han menar att det är ett 
lättarbetat material med tydliga övningar som främjar grundtekniken. En annan positiv aspekt 
är att det inte är så mycket onödig text till övningarna vilket kan göra materialet mer attraktivt 
för studenten. Detta medför dock att lärarens roll och medverkan blir alltmer viktig i 
användandet av det.  
 
Intervjuperson B skulle även tycka det var intressant med en medföljande CD till materialet, 
där alla övningarna framförs i olika tempi (långsamt, medel, snabbt). Detta skulle kunna verka 
som en referens och förebild för den övande eleven.  
 
Intervjuperson C 
Intervjuperson C är 37 år. Hans musikaliska bana föddes under 70-talet. Då främst som 
elgitarrist i olika rockband. 1982 inledde C sina studier vid musikgymnasiet och det var då 
han fick upp ögonen för den klassiska gitarren. 1986 följde studier vid musiklinje på 
folkhögskola där han studerade i två år. Efter folkhögskolan följde studier vid musikhögskola 
med examen 1992. Efter examen kände C att han ville studera litet mer. ”Kände att jag inte 
var "fullärd" så jag läste vidare ett år i Amsterdam där jag tog examen 1993.”  
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Efter examen har C jobbat på ett flertal skolor i Sverige. För tillfället undervisar han vid ett 
estetiskt program med inriktning musik vid en gymnasieskola. C:s tjänst består av 30 % 
musikundervisning fördelat på gehörs- och musiklära samt klassisk gitarr. 
Gitarrundervisningen innefattar sex stycken gitarrelever. Resterande del av tjänsten består av 
undervisning i webbdesign på gymnasiet.  
 
I C:s undervisning ingår teknikundervisning om än ej så renodlat som i materialet 
”Gitarrteknik”. Detta motiverar han enligt följande:  
 

”På den nivå som jag arbetar är det svårt att motivera till tekniska övningar. Eleverna vill oftast 
spela "låtar" så man får försöka hitta stycken som är både bra musik och samtidigt tränar 
tekniken.”  

 
En annat viktigt mål i C:s undervisning är att eleverna skall ha en vacker ton och ett bra 
”sound”. Ett genomsnittligt lektionstillfälle beskriver han så här: 
 

”Lektionen startar alltid med renodlad teknikövning, för att eleven skall få värma upp samtidigt 
som det är ett bra läge att lägga in denna del här. Det kan bestå av tonbildningsövningar också. Jag 
ser det som min huvuduppgift att få det att låta så "vackert" som möjligt om mina elever. Här kan 
man också hjälpa elever med nagelfilning etc. Sedan går man över på stycket. De får alltid spela 
igenom låten först innan jag säger något. När det är gjort jobbar vi med det som jag tycker skall 
gås igenom. Är eleven klar med låten går vi genom en ny annars drar vi upp riktlinjer för det 
fortsatta arbetet med stycket (lektionerna är 30 min).” 

 
Elevernas inställning till materialet ”Gitarrteknik” och teknikövning i allmänhet beskriver C 
på följande vis:  
 

”På den nivå jag undervisar (gymnasiet) är det väldigt olika hur en elev upplever denna typ av 
teknikövningar. En del, de motiverade, förstår varför man skall renodla teknikövningen medan de 
som inte har det riktiga intresset ställer sig ganska frågande inför det.” 

 
C:s övergripande åsikt rörande materialet är positiv. Han har inte hunnit testa hela materialet 
fullt ut än, men de delar han testat hittills tycker han fungerar bra. Han tycker dock att vissa 
små detaljer kan ändras för att höja ”kulhetsgraden” i materialet.  
 

”I övrigt tycker jag, efter att ha hunnit testa en del av materialet, att det är bra. Jag tycker kanske 
att en del små detaljer skulle kunna ändras för att höja "kulhetsgraden" i det för att motivera 
eleverna ytterligare. Ett annat.ex.empel på förbättring är i arpeggio – kapitlet där det står att denna 
övning kan användas över valfritt ackordmönster.”  

 
C menar att alla elever inte har drivkraften och kreativiteten att skapa ett sådant och att man 
således inte bör utgå från att denna förmåga finns hos eleverna. ”Mina elever tycker detta är 
svårt så det har blivit så att jag fått "komponera" en etyd för övningen.” 
 
Förslag på andra ändringar sträcker sig till vissa fingersättningar som C menar är en högst 
personlig spegling av ens utgångspunkt. En avslutande åsikt var att tiden för undersökningen 
kunde fått vara mer generöst tilltagen för ett mer uttömmande resultat.  
 
Intervjuperson D 
Intervjuperson D är 51 år. Han har en musikalisk bakgrund som gehörsmusiker i flera rock- 
och dansband. Han är utbildad gitarrpedagog vid en musikhögskola i Sverige och har för 
närvarande en anställning vid en kulturskola i Sverige där han undervisar i gitarr och 
ensemble. Han undervisar också en särskild grupp elever mellan 13-18 år i teknik vid sidan av 
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den vanliga undervisningen. Denna kompletterande undervisningsmodell bedrivs för 
närvarande på försöksbasis.  
Teknikundervisning ingår även i D:s vanliga undervisning. Eftersom han undervisar elever på 
ett grundläggande stadier väljs övningarna ofta med hänsyn av detta.  
 

”Jag har väl alltid försökt att ha någon form av övningar men det blir ju på ”basic” stadier. 
Handställningar och anslagsteknik är det viktigaste samt sittställning.” 

 
D säger också att det är viktigt att ta sig tid att individuellt prova vad som fungerar på varje 
elev. Han tycker tekniken är viktig i många hänseenden.  
 

”... starten är ju viktig ifall eleven efter några år efter skolan får för sig att börja spela igen. Då ska 
ju tekniken vara någorlunda rätt.” 
 

I början menar D att det är extra viktigt att låta alla momenten sätta sig hos eleven. Detta 
uppnår man genom upprepning som med rätt variation av läraren inte nödvändigtvis behöver 
bli tjatig.  
 
D tycker att materialet ”Gitarrteknik” är ett utmärkt material men med några detaljer som kan 
förtydligas. ”Ett utmärkt material men det fordras att man vet vad det handlar om. Detta är 
inte så säkert för en biinstrumentlärare.” 
 
För att förtydliga materialets användning menar D att en lärarhandledning skull kunna göras. I 
denna kunde en lektion beskrivas med exempel på val av övningar från de olika kapitlen. 
Längden på lärarhandledningen tycker D är en central fråga. Han menar att den bör vara 
lagom lång så bläddrandet undviks. En sida är lagom. Det är bra att visa för läraren vad som 
är viktigt att fokusera på.  
 
D undervisar som sagt en grupp elever i teknik vid sidan om deras vanliga gitarrlektioner. 
”Jag har ju en teknikgrupp på försök men att alltid få dom att öva vettigt är inte så lätt.”  
 
Ett klart framsteg i teknikundervisningen är Leo Brouwers ”Etudes Simples 1-10”. De tycker 
D är oumbärliga.  
 
D beskriver ett annat stycke som fick eleverna att ”vakna till liv”. 
 

”En låt som verkligen har gått hem är el Testament de Amelia. Du vet, ett lätt stödanslag med 
avspänning och vibrato. Då vaknade de upp för att finna tonen. Samtliga fick i läxa en vecka att 
hitta tonen.”  

 
D tycker sammanfattningsvis att materialet är bra men kan förtydligas ytterligare till förmån 
för läraren.  
 
Sammanfattning - intervjuer 
 
Samtliga av lärarna var övergripande positivt inställda till materialet ”Gitarrteknik”. Alla hade 
dock synpunkter på vad som kunde förbättras. Att tydligare bestämma målgrupp för 
materialet, exemplifiera vissa moment med bilder samt att tydliggöra lärarens roll i arbetet var 
några av de olika synpunkter på förbättringar som framfördes. Eftersom dessa fyra personer 
representerar var sitt utbildningsstadier skiljer sig också deras åsikter om vad som bör 
förbättras åt. 
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DISKUSSION 
 
Tillförlitlighet 
 
Jag nämnde tidigare i metodavsnittet att jag har en personlig relation i någon form till 
samtliga av lärarna jag intervjuat. En av anledningarna till att jag valde just dessa personer till 
denna undersökning är att jag ville få så många stadier som möjligt representerade. Jag visste 
också sedan tidigare att samtliga av dessa lärare är ansvarstagande, ambitiösa i sin yrkesroll 
och ärliga. Dessa kvalitéer vägde tungt i mitt urval eftersom jag ville minimera risken att 
undersökningen skulle rinna ut i sanden av någon anledning. Jag utgår från att dessa personer 
har gjort en rättvis bedömning av mitt material utan någon hänsyn till vår personliga relation. 
Om någon av intervjupersonerna skulle vilja kritisera materialet i större utsträckning än de 
hittills gjort så vet jag att de skulle göra det tack vare den öppenhet och ärlighet som finns 
mellan oss.  
 
Enkätmetoden är ett smidigt sätt att låta ett större antal människor få uttrycka sina åsikter 
under anonymitet. Detta medför att personen förhoppningsvis vågar vara kritisk och 
påpekande om intentionen finns. Och å andra sidan kan man vända på resonemanget och se en 
fara i att eleven utan egen reflektion bedömer materialet som bra. Detta kan vara en tänkbar 
konsekvens av att eleven får materialet av sin lärare som den ser upp till och känner 
förtroende inför. Svårigheten med att utforma en bra enkät ligger enligt min åsikt i valet av 
frågor, tydliga och ej vinklade svarsalternativ samt enkätens omfattning. Jag ville naturligtvis 
få svar på så många frågor som möjligt, samtidigt som jag ville minimera enkätens omfattning 
för att göra den så attraktiv som möjligt att medverka i. Ett visst bortfall får man nog alltid 
räkna med. Jag är mycket nöjd med svarsfrekvensen i denna studie.  
 
Intervjuerna gjordes via e-post främst av praktiska skäl. Jag är mycket medveten om de 
presumtiva nackdelarna med denna metod. En tydlig sådan är att svaren löper en viss risk att 
bli tillrättalagda och ej verklighetsspeglande. Det är också svårt att ”läsa mellan raderna” 
eftersom man inte har ett kroppsspråk och tonfall att tolka. Telefonintervju var det näst bästa 
alternativet men jag var rädd för att gå miste om information med denna metod. Därför valde 
jag e-post. Man kan svara på frågorna hemma vid datorn i lugn och ro. En annan fördel är att 
geografiska avstånd blir betydelselösa tack vare e-post.  
  
Eftersom denna studie genomfördes på flera olika stadier visar resultatet på ett bred spridning 
av åldrar och erfarenhet. Jag finner det därför föga intressant att nämna deltagarnas 
medelålder samt genomsnittliga erfarenhet eftersom den inte skulle tillföra något intressant till 
diskussionen. Om undersökningen hade gjorts på ett enda stadier hade medelålder varit mer 
intressant att veta. Intentionen var som tidigare nämnts att utvärdera materialet på en så bred 
målgrupp som möjligt.  
 
Så här i efterhand ställer jag mig frågan varför jag frågade om elevernas tidigare erfarenhet av 
teknikövning eftersom jag inte har möjlighet att koppla ihop detta svar med deras åsikter om 
materialet och på så vis dra slutsatser om detta. Det man dock kan se är att samtliga tillfrågade 
oavsett ålder hade någon form av tidigare erfarenhet av teknikövning innan de började arbeta 
efter detta material. Detta anser jag vara positivt för undersökningens resultat eftersom detta 
material inte riktar sig till absoluta nybörjare.  
 



24 

Synpunkter på materialet ”Gitarrteknik” 
 
Att utforma ett material som skall passa en så stor målgrupp som möjligt har visat sig vara en 
mycket svår uppgift. Vissa yngre elever har svårt för vanliga ”tråkiga och torra” 
teknikövningar medan de äldre eleverna förstår värdet av övningen och kan således ta åt sig 
informationen. Detta är givetvis en grov generalisering men samtidigt till stor del sanning om 
man skall se till resultaten. En av de tillfrågade lärarna tycker det är viktigt att höja 
attraktionsvärdet på materialet för att inspirera eleven. Jag anser att en stor del av detta ansvar 
ligger hos läraren. Läraren måste känna till materialet och dess filosofi för att sedan kunna 
beskriva detta för eleven och utifrån det bedriva kvalitativ undervisning.  
 
Att inkludera en lärarhandledning var en annan åsikt som lades fram bland lärarna. Detta tror 
jag absolut kan höja lärarens förståelse och insikt i materialets filosofi. I enkätresultatet visade 
det sig att 9 av 11 elever var till mycket stor del nöjda med sin lärares förståelse och trygghet i 
användandet av materialet. Tillsammans med åsikten om ett förtydligande i form av en 
lärarhandledning drar jag slutsatsen att materialets utformning och mål framgår tydligt men 
kan förbättras ytterligare.  
 
En fråga som uppkom under en av intervjuerna var om materialet riktar sig till de redan 
frälsta? Det är enligt min erfarenhet väldigt lätt att fastna i tron att alla elever är intresserade 
av att spela. Man utgår ofta från sig själv. Försöker minnas hur det var när man själv började 
spela en gång i tiden och hur roligt man tyckte det var. Jag har alltmer insett att man kanske 
får ge upp strävan om ett material som passar till högstadium, gymnasium, folkhögskola och 
även musikhögskola. För att täcka upp dessa fyra stadier kanske det krävs två olika 
utformningar av materialet. För högstadiet och gymnasiet en lite ”coolare” utformning och till 
folkhögskola samt musikhögskola en mer saklig och formell variant. Jag har ytterst svårt att 
tänka mig att en elev på folkhögskolenivå blir lika attraherad av övningen ”heavy metal 
scales” som en sjundeklassare kanske blir.  
 
Ibland tar man också för givet att alla elever är självständiga i sitt tänkande. I kapitlet 
uppvärmning (Sundkvist, 2003, s 5) så skriver jag att man kan öva arpeggiofigurerna över 
valfri ackordföljd som variation. Intervjuperson C berättar att han tvingats komponera egna 
ackordföljder till sina elever eftersom det är långt ifrån alla gymnasieelever som har utvecklat 
en sådan drivkraft och tänkande.  
 
En mer utvecklad systematisering av de olika övningsprogrammen lyder en annan synpunkt. 
Detta skulle kunna göras för att förenkla lärarens och elevens arbete med materialet. En stor 
fördel med ”Gitarrteknik” i dess nuvarande skepnad är enligt mig möjligheten för läraren att i 
samförstånd med eleven välja övningar som passar just denne. Materialet fungerar på så vis 
som en samling med övningar som kan komponeras ihop till ett passande övningsprogram. 
Detta tror jag är det bästa sättet att tillgodose den enskilde elevens behov. Jag finner det svårt 
att systematisera materialet ytterligare utan att vara alltför generell och på så vis förlora 
hänsynen till elevernas individuella behov.  
 
Undervisning 
 
Vad är viktigt? 
Samtliga lärare tycker det är viktigt med teknik i undervisningen. Vissa föredrar att närma sig 
tekniken i en tämligen renodlad form medan andra gärna blandar in den i musiken och 
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etydspel. Vad dessa två inriktningar har gemensamt är en strävan mot samma mål: att bygga 
upp en teknik som främjar det klingande resultatet och underlättar hanteringen av 
instrumentet. En av åsikterna som lades fram under intervjuerna var att man måste vara noga 
med händernas position och sittställningen från början. Om inte dessa moment beaktas rätt 
från början är det svårt att rätta till dessa i efterhand. En annan viktig aspekt i undervisningen 
är tonbildningen, då en bra ton utgör grunden för ett väl klingande resultat. Att tillsammans 
med eleven sätta upp mål, långsiktiga som kortsiktiga var också en detalj som nämndes. Jag 
anser att detta är mycket viktigt. Inte minst för att eleven på ett enkelt sätt skall kunna 
överblicka sin egen ”arbetsbörda”. Ur ett socialt perspektiv kan det även vara stärkande för 
eleven att få känna sig delaktig i utformandet av sin egen utveckling. Detta synsätt har direkta 
kopplingar till den praktisk/empiriska metoden där det läggs stor vikt vid utveckling av det 
individuella tänkandet.  
 
Att sammanföra teknik och musik 
Tillvägagångssättet då man sammanför tekniken med musiken kan se ut på olika sätt. Olika 
lärare har också olika metoder för att integrera dessa två element. Eftersom vi nu diskuterar en 
”lärare/elev” situation så kan vi utgå från att undervisningen i huvudsak är formad enligt den 
instrumentala/tekniska metoden (s 11). Sanningen är inte riktigt så enkel. I intervjutexterna 
kan man se att ju högre undervisningsstadium, desto mer är undervisningen inriktad åt det 
praktisk/empiriska tänkandet. En central hållpunkt i t.ex. lärare A:s undervisning på 
musikhögskolan är att eleverna är självgående och tar egna initiativ. Detta i kontrast till de 
lägre stadierna, där ett något fastare undervisningskoncept á la lärare/elev är mer 
dominerande. Detta är enligt min åsikt inget konstigt. Förmågan att utveckla ett självständigt 
tänkande är något som utvecklas i takt med åldern, även om det undantagsvis finns 
sjundeklassare som är ovanligt självständiga för sin ålder samtidigt som det finns 
musikhögskolestudenter som tänker väldigt osjälvständigt. Att läraren präglas av det stadier 
han/hon arbetar på ter sig därför högst naturligt.  
 
Ett bra sätt att sammanföra teknik och musik är att spela etyder - stycken som har 
komponerats med syftet att träna ett eller flera tekniska moment. Till skillnad från renodlad 
teknikövning inbjuds musikern i denna övningsform även till musikalisk gestaltning. Några 
av etyderna som nämndes i intervjuerna var: Leo Brouwers 10 Etyder, Fernando Sors diverse 
etyder samt Matteo Carcassis 25 etyder Op. 60. Dessa är alla väl beprövade etyder som i sin 
enkelhet inte ger gitarristen chansen att gömma sig bakom förblindande virtuosa passager.  
 
Min erfarenhet är att elever (i synnerhet yngre) ofta strävar efter att spela så svåra stycken 
som möjligt. Intervjuperson B menar att tekniken måste finnas innan man börjar med stycket. 
Det är ingen idé att ”öva sönder” god musik bara för att man saknar de tekniska 
förutsättningarna. En lösning på detta problem vore att övertala eleverna att spela enklare 
stycken som ligger på deras mognadsnivå tekniskt som musikaliskt. Detta är i praktiken svårt 
att uppnå eftersom eleverna sällan blir inspirerade av detta sätt att närma sig musiken. Det 
krävs stor självinsikt för att inse vad man bäst behöver. ”Man måste lära sig att gå innan man 
kan springa” lyder ett gammalt beprövat ordspråk. Detta är inte lätt att leva upp till när de 
höga ambitionerna och lusten att spela ständigt driver en framåt. Jag tror att det är viktigt att 
då och då stanna upp och analysera situationen. Fundera på vad som är gjort och vad som 
skall göras, och utifrån det sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål. Har man inte målet 
tydligt definierat för sig så blir vägen dit också otydlig.  
 
För att denna diskussion inte skall missuppfattas så vill jag understryka vikten av att då och då 
bara kravlöst sätta sig ned och spela. Att glömma allt vad teknik och övningsdisciplin heter. 
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Att testa ny repertoar och ”damma av” gamla stycken är en väldigt berikande del i den ”grå 
övningsvardagen”. Mitt resonemang får absolut inte missuppfattas som att ”tekniken är det 
enda man bör fokusera på”. För att nå framgång som musiker måste man låta sig inspireras 
och ha roligt under tiden. Varför jag lagt så stor vikt på teknikutförandet och dess 
omkringliggande faktorer beror på att det är ofta här problemen uppstår. Att hitta en god 
balans mellan koncentrerat arbete och ”belönande spel” för nöjets skull är viktigt att sträva 
efter oavsett vilken nivå man befinner sig på. 
 
Sammanfattning 
 
Materialet ”Gitarrteknik” är ett bra och fungerande material som kan bli bättre. Målgrupp bör 
förtydligas för att detta material skall kunna optimeras vidare. Det som framför allt bör 
förbättras är instruktionerna till i första hand läraren men även till eleven. Andra detaljer som 
bör förbättras/adderas är bl a: bilder som beskriver de tekniska momenten, samt information 
om övningsteknik och ergonomi.  
 
Undervisningen bör generellt sträva mot att utveckla elevens självinsikt samt ett självständigt 
tänkande som bör användas kritiskt inför de musikaliska frågeställningar som uppstår. En 
positiv aspekt med detta mål är att elevens självkänsla blir starkare allt eftersom dessa 
egenskaper utvecklas. Denna process kan liknas vid en positiv spiral där självkänslan samt det 
självanalytiska kritiska tankesättet verkar i symbios med varandra. Eleven känner att den 
lyckas med sina uppgifter varvid självkänslan ökar. Ett ytterligare positivt steg i denna 
utveckling är när eleven förstår innebörden av sin övning. När eleven själv kan inse att ”detta 
är nyttigt för mig just nu” trots att han/hon kanske egentligen vill spela något helt annat är 
detta enligt mig ett stort steg i rätt riktning.  
 
Denna uppsats har även kommit fram till att teknikövning är en viktig del i undervisningen 
och ter sig något olika på olika stadier. Målet med teknikövningen är det samma på samtliga 
stadier: att utveckla en god teknik för ett väl klingande resultat och en problemfri 
instrumenthantering.  
 
Fortsatt forskning 
 
En intressant fråga är den tydliga mansdominansen bland gitarrister. Att göra en större 
undersökning och hitta svaren till vad detta beror på samt hur man kan gå till väga för att 
locka fler kvinnor att satsa på en karriär tillsammans med gitarren. Genusperspektivet är mer 
aktuellt än någonsin i dagens samhällsdebatt. En studie som denna skulle kanske öppna 
dörrarna för nya tankesätt rörande gitarren och dess utövares könsfördelning.  
 
Hur övar eleverna är en annan intressant fråga som jag många gånger ställt till mig själv och 
till mina elever. Den enskilda övningen utgör en stor möjlighet att utveckla sig själv som 
musiker. Att kartlägga vanor, ovanor beteenden och skeden under denna övningsprocess 
skulle kunna utveckla synen på hur vilka signaler vi förmedlar till våra elever gällande övning 
och egen utveckling.  
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Förord

Välkommen till Gitarrteknik!
Detta inledande avsnitt är till för att du skall komma igång med din teknikövning på ett så snabbt och smidigt sätt 
som möjligt. Varje tekniskt moment finns representerat i ett eget kapitel enligt följande:

• Uppvärmning
• Skalor och sekvenser
• Tremolo
• Arpeggio
• Legato och drillar
• Smidighet & uthållighet

Exempel på övningspass (ca 30 min): 

• Uppvärmning 
• 1-2 övningar från varje kapitel

De utvalda övningarna kan bytas ut med andra övningar från samma kapitel efter ett visst antal veckor. I slutet av 
boken finns ett schema där du kan fylla i vilka övningar som är aktuella för stunden.  
Vissa tekniska moment förklaras mer djupgående i kapitlet Tekniska förklaringar.
I slutet av denna bok finns också en lista över användbara etyder som kan användas för vidare studier. Alla dessa 
innehåller tekniska moment som behandlas i Gitarrteknik.

 

Innan vi sätter igång, ett litet visdomsord på vägen:

 “Lean your body forward slightly to support the guitar against your chest, 
for the poetry of the music should resound in your heart”.

            - Andrés Segovia 

Lycka till!

Piteå, November 2002    
Joel Sundkvist
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1. Uppvärmning

Dessa korta övningar skall läras in utantill så fort som möjligt. Inled alltid varje övningssession med detta pro-
gram. Det tar ca fem minuter att genomföra. En god uppvärmning är alltid viktig för att muskler och ligament 
inte ska komma till skada. Inom idrotten är uppvärmningen självklar, det skall den vara även inom musiken! 
 
Var alltid nogrann med att utföra övningarna på rätt sätt. Det vinner man alltid på i längden. 

1. Tonbildning

• Öva varje finger separat: i m a
• Långsamt tempo  
• Preparera anslaget

 

2. Kromatisk sekvens

• Krymp ihop vh inför varje lägeväxling
• Små rörelser i hh och vh 
• Öva också på de andra strängarna
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3. Arpeggio

• Preparera anslaget 
• Öva med skiftande dynamik  
• Öva dessa arpeggios över valfritt ackordmönster som variation

4. Växelanslag 

• Små rörelser
• Preparera anslaget
• Slappna av i hh mellan varje övning
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2. Skalor & sekvenser

1. Speed-burst

Syftet med denna övning är att utveckla högerhands styrka och snabbhet. Genom att dubbla notvärdena forceras 
handens begränsningar på ett naturligt sätt.

• Stöd och fritt anslag
• Tonbildning
• Använd metronom 

2. Synkronisation

Detta är en koordinationsövning för båda händerna. Denna övning bygger också på ”speed burst” principen. Låt 
inte vänster hands fingrar tappa sin position när de inte spelar. Lyft dem inte från strängen.  
 

• Stöd och fritt anslag
• Staccato och legato
• Öva även på sträng 1 och 2
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3. Durskala i två oktaver

Denna durskala utgör grunden för  allt skalspel på gitarr. I och med att denna fingersättning saknar lösa strängar 
så blir skalan ”flyttbar” till andra tonarter med bibehållen fingersättning, vilket gör den tacksam att spela. Var 
noga i lägeväxlingen mellan andra och femte läget.

• Smidiga lägeväxlingar
• Staccato och legato
• Använd metronom

4. Sekvensövning 

Syftet med denna övning är att kombinera snabba löpningar med ackordbrytningar med tummen. Placera gärna 
tummen i beredskap på A-strängen när Du övar.  Var noggrann med dynamik och tonbildning.

 

• Använd metronom
• Dämpa ackordet med vh
• Staccato och legato
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5. Skalspel    

Denna övning börjar som en enstämmig skala i D-dur. Successivt så  byggs den på med en basstämma som i sin 
tur fortsätter att utvecklas. Var uppmärksam på pauserna i basstämman i fjärde exemplet. 

• Tonbildning
• Låt tummen vila på  A-strängen
• Öva med skiftande dynamik
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6. Skalspel

Denna skala är hämtad ur Heitor Villa-Lobos Etude no 7 som är ett mycket populärt stycke bland gitarrister. 
Placera tummen på g–strängen och låt den följa med vid respektive strängväxling.  Observera den angivna 
dynamiken!

Öva denna skala på lösa strängar för att isolera höger hands strängväxlingar.

• Skiftande dynamik
• Preparera hh 
• Använd metronom
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7. Kromatisk skala  

Kromatik betyder halva tonsteg. Denna skala består uteslutande av halva tonsteg till skillnad från en vanlig 
durskala som har hela och halva tonsteg i kombination. Var noggrann med lägeväxlingarna.

Uppåtgående:

Nedåtgående:

• Preparera lägeväxlingarna i vh - inga skarvar eller glapp
• Anslå med rakare vinkel mot de spunna strängarna för att undvika skrap- och missljud  
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3. Tremolo

1. Arpeggio -Tremolo

Grundläggande tremoloövning börjar som ett vanligt arpeggio med tremolomönstret p a m i. För varje figur så 
”drar man in” ett finger för att till slut spela med a m i på samma sträng. Öva dessa figurer långsamt till en början 
och var noga med precisionen i varje finger.

• Preparera hh 
• Tonbildning – sträva efter samma tonkvalitét i alla fingrar (även tummen) 

2. Tremolo - sekvens

I denna övning låter man tremolomönstret ”gå runt” så att alla fingrar får börja figuren. Tremolot spelas på samma 
sträng.

• Bra tonbildning
• Öva även på sträng 1 och 2
• Betona första fingret i resp. grupp 
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3. Betoningsövning

Denna övning fungerar som en variant på föregående, men här växlar betoningarna mellan de olika fingrarna. 
Detta tremolo spelas också över två strängar. Var noga med att Du känner varje betoning tydligt inombords.

• Tydliga betoningar
• Staccato och legato
• Tonbildning

4. Tremolo

Detta är en komplett tremoloövning där du också övar tummens smidighet och ton. Var extra noga med hur det 
låter så att tummen inte ”sticker ut” i jämförelse med de andra fingrarna. Skaka loss emellanåt för att undvika 
spänningar i händerna.

• Preparera hh
• Skiftande dynamik
• Börja långsamt och öka successivt tempot
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4. Arpeggio

1. Arpeggio

Vid arpeggioövning är viktigt liksom vid all annan teknikövning att göra varje moment med preparering. 
Arpeggion kan spelas i många varianter. Här följer några av de vanligast förekommande. Lär dig denna 
ackordföljd utantill så är det lättare att fokusera på arpeggioutförandet.

Öva dessa mönster:

• Preparera hh
• Skiftande dynamik
• Tonbildning
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2. Högerhandskontroll

I denna övning övas två moment: Sextol-arpeggion och gripna ackord. Detta är en utmärkt övning för att öva 
upp en stabil och kontrollerad högerhand. Använd ackordföljden ur övning 1.

• Preparering och kontroll i hh
• Tonbildning
• Vila och skaka loss händerna efter varje övning

 

3. Separation av stämmor

Här tränas kontrollen av varje enskilt finger i hh. Spela ackorden på fjärdedelar och lyssna så att varje betoning hörs 
tydligt. För att uppnå detta måste det enskilda fingret tryckas hårdare mot strängen än de andra. Denna övning 
bör övas mycket långsamt. 

 

 

• Tonbildning
• Gå inte vidare innan det aktuella fingret låter bra
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5. Legato & drillar

1. Legato

I denna övning övar du uppåt och nedåtgående legato. Det är hastigheten i rörelsen som ger ett bra legato, - inte 
råstyrka. För nedåtgående legato gäller det att hålla emot med det första fingret medan det andra ”drar” fingret av 
strängen.

Uppåtgående

  Nedåtgående

• Aktivera endast de aktiva fingrarna - inte hela handen
• Snabb attack med precision
• Öva följande vh - kombinationer: 1-2, 2-3, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4

2. Legato

Denna övning kombinerar uppåt och nedåtgående legato.

• Sträva efter att alla toner låter lika starkt
• Vila och skaka loss mellan varje kombination
• Öva följande vh-kombinationer:1-2, 2-3, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4
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3. Legato

Denna övning tränar upp attacken i ditt legato. Eftersträva snabb attack, inte råstyrka. Det är väldigt lätt att få 
spänningar i handen om man tar i för mycket. Gör dessa övningar på samtliga strängar i femte läget.

• Utför legatorörelsen endast med de aktiva fingrarna - aktivera inte hela handen
• Vila och skaka loss handen mellan resp. övning
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4. Drillar

I denna övning övas snabba drillar eller förslag. Viktigt är som vid övrigt legatospel en snabb attack i vh. 
I Romantisk och nutida musik spelas drillen (förslaget) före slaget till skillnad från barockmusik där den spelas 
på slaget. 
 

Spela följande kombinationer: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4

Öva också dessa varianter.:

 

 Drill uppifrån:    Längre drill:

 
• Snabb attack
• Tydliga drillar – öva rytmiskt
• Vila mellan övningarna
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6. Smidighet & uthållighet

1. Separation av stämmor

Denna övning tränar upp en korrekt handställning för vh. Övningen är också bra för att frigöra fingrarna från 
varandra.

• Korrekt handställning
• Låt den övre stämman klinga ut
• Låt understämman byta sträng för att öka avståndet och svårighetsgraden.

2. Vh position

Syftet med denna övning är att öva vänster hands position i samband med barré. Var noggrann med varje fingers 
position vid omläggning av handen.

• Var noga med tummens placering bakom halsen.
• Ändra inte handställning och vinkel på handen vid barré.
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3. Barré

Barré är ett av de mest fysiskt krävande momenten inom gitarrspel. Det vanligaste felet är att man trycker för 
hårt med pekfingret. Nyckeln till en bra barréteknik är att fördela trycket lagom över de strängar som verkligen 
behöver vara nedtryckta. 

• Fördela trycket där det behövs
• Vila och skaka loss när du blir trött
• Smidiga och täta ackordbyten

4. Lägeväxling

Vid lägeväxlingar är det viktigt att preparera handen och armen innan förflyttningen. Var noga med att det inte 
blir några ”glapp” i melodin under växlingen, - sträva efter maximalt legato. 

• ”Känn” positionerna under lägeväxlingen, - fokusera på målet
• Legato
• Gör vibrato på sluttonen
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5. Stora språng

Denna övning är en vidareutveckling av föregående övning. För att lägeväxlingarna kunna göras musikaliskt gäller 
det att ta tid på sig i flyttögonblicket. Prova gärna att sjunga dessa intervall. Precis som en sångare skulle ha gjort 
så måste vi gitarrister också ge tid till stora språng.

• Stressa inte vid lägeväxlingen
• Låt armen följa med genom hela rörelsen
• Spela legato
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7. Tekniska förklaringar

Fritt anslag (sp. tirando, eng. free stroke)

Det fria anslaget kan delas in i tre faser:

• Fingret placeras på strängen (eng. plant)
• Fingret trycker strängen in mot locket (pressure)
• Fingret och nageln släpper strängen och fullföljer rörelsen in i handen (pluck)

Kvaliteten på tonen påverkas av en mängd olika faktorer:

• Nagelns längd och form
• Trycket mot strängen
• Handens position och fingrarnas vinkel mot strängen
• Strängarnas kondtion (gamla strängar – dålig ton)

Eftersom alla dessa faktorer bestämmer hur tonen blir är det viktigt att samtliga bejakas noggrant. 

 ”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”

Det fria anslaget är det vanligast förekommande anslaget vid gitarrspel. Det används vid enstämmigt melodispel, 
arpeggio, tremolo, skalor m.m.
 

Stödanslag (sp. apoyando, eng. rest stroke)

Stödanslaget kan också delas in i tre faser:

• Fingret placeras på strängen (eng. plant).
• Fingret trycker strängen in mot locket (pressure).
• Fingret och nageln släpper strängen och landar på strängen under. (pluck).

Denna anslagstyp ger en starkare ton i jämförelse med det fria anslaget, och är därför bra att bemästra när man 
behöver ”det lilla extra”. Stödanslagets tonkaraktär som ofta brukar upplevas som kraftig och solid, kan framstå lite 
annorlunda gentemot det fria anslagets lite mer ”finstilta” framtoning. 
Stödanslaget används väldgt ofta i kammarmusikaliska sammanhang då det gäller att höras tillsammans med 
fioler, flöjter eller kanske t.o.m. symfoniorkerster. Stödanslag används också i solospel t.ex. skalor eller enstämmigt 
melodispel. Det används dock sällan vid arpeggiospel, förutom när någon meloditon behöver lyftas fram lite extra. 
Det är då ofta a – fingret som sköter den sysslan. 

I stora drag så pratar man om dessa två anslagstyper, men i praktiken finns det flera olika tillfällen då dessa möts i 
olika skepnader. Det gäller att prova sig fram och hitta sina egna anslagstyper. 

”Kom ihåg att det är ditt anslag som formar ditt personliga sound”
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Arpeggio

Arpeggio betyder “brutet ackord” och spelas med olika kombinationer av hh. Ofta finns det en melodi inom 
arpeggiot som skall lyftas fram lite extra. 

I första exemplet ligger melodin i diskantstämman.

Här ligger melodin i basstämman och spelas av tummen.  
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Preparerat arpeggio

Att öva med preparering är viktigt vid all teknikövning men kanske allra viktigast vid arpeggiospel. 
Det finns några klara fördelar med att öva preparerat:

• Flödet av toner blir jämnare
• Bättre kontroll på artikulation och dynamik
• Stabilare högerhand

Det finns två olika sätt att öva detta på:

 
1. Semi preparering (sequential plant)

Utförandet av denna variant bygger på att nästkommande finger prepareras på strängen samtidigt   som 
det aktuella fingret slår an strängen. Denna tekniktyp fungerar på alla slags arpeggiofigurer.

 

 

 

2. Full preparering (full plant)

Full preparering innebär att man lägger på alla fingrarna samtidigt till skillnad från semi preparering, då man tar 
ett finger i taget. Denna teknik fungerar dock bara på uppåtgående arpeggio. 
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Lägeväxlingar

Vanligtvis brukar man tala om två typer av lägeväxling: preparerad och direkt. Vid den preparerade lägeväxlingen 
brukar man låta vänsterhands armbåge bana väg samtidigt som man krymper ihop vänster hand. 
Den direkta lägeväxlingen genomförs i en enda rörelse. Oavsett vilken lägeväxling man pratar om är det alltid 
viktigt med tydlig visuell fokus på målet för bästa resultat. Förbered dig mentalt på att träffa rätt varje gång.

Barré

Barre är ett av de tyngsta momenten för vänsterhanden. Det vanligaste felet man gör är att man trycker för hårt. 
Prova att lägga ett barré på band V och medan du spelar gradvis lätta på trycket. Du kommer bli förvånad av hur 
lite tryck det egentligen behövs för att det skall låta bra. Alla strängarna behöver kanske inte alltid vara ned-
tryckta i barréfingret för att ackordet skall klinga bra. Var också noga med att hålla vänster armbåge i ett lågt läge. 
Ofta när man tar i lite extra så får armbågen en tendens att vilja åka upp för att “hjälpa till”. 

Med rätt tryck på barréfingret och armbågen i rätt position så blir gitarrspelet mycket lättare och skonsammare 
för muskler och ligament i handen.   

Prova tryckfördelningen på t.ex. ett A-dur ackord:

   

Legato 

Det finns två typer av speltekniska legato, uppåtgående och nedåtgående. Det uppåtgående utförs genom att 
man slår an strängen med hh och spelar nästkommande ton enbart med vh. Det är viktigt att man har snabb 
attack och träffar rätt i bandet. Generellt sett så bör man alltid stäva efter att träffa så högt upp i bandet som 
möjligt (så långt till höger som möjligt). Vid nedåtgående legato så “knäpper/släpper” vh strängen i slutskedet av 
rörelsen. Sträva efter att få en så fin och likartad ton som möjligt. Dra inte av strängen rakt ned mot golvet utan 
istället nedåt/vänster. Ett bra legatospel är viktigt för musiken. Om man övar det på rätt sätt så blir det inte lika 
fysiskt ansträngande att utföra. 

  
  Uppåtgående legato    Nedåtgående legato
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Sammanställning av etyder

  

  Lätta
   
  Alan Hirsh - Twenty studies in fixed positions for classic guitar (Mel Bay)
  Leo Brouwer - Etudes Simples 1-10 (Max Eschig)
  Leo Brouwer - Nouvelles Etudes Simples (Max Eschig) 
  Abel Carlevaro - Microestudios Vol 1 (Chantarelle)

   
  Medel

  Leo Brouwer - Etudes Simples 11-20 (Max Eschig)
  Francisco Tárrega - Estudio de Velocidad (Chantarelle)
  John W Duarte - Etude Diabolique Op. 49 (Bérben)
  Gerald Garcia - 25 Etudes Esquisses (Mel Bay)

  Svåra

  Matteo Carcassi - 25 Etudes Op. 60 (Schott)
   Dionisio Aguado (Koch) - 24 Etüden (Schott)
  Heitor Villa-Lobos - 12 Etudes (Max Eschig) 
  Emilio Pujol - El Abejorro (Ricordi)
  Julio S Sagreras - El Colibri (Ricordi)
  Francisco Tárrega - Estudio Brillante (Chantarelle)
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Övningsschema

   Vecka      kap 2  kap 3  kap4   kap 5   kap 6   Övrigt        
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Om författaren...
Joel Sundkvist började spela gitarr vid 10 års ålder vid 
kommunala musikskolan i Boden. Han är utbildad vid 
Framnäs musiklinje samt musikhögskolan i Piteå, där 
han läser pedagog- och magisterutbildningen i gitarr. 
Han studerar för Lektor Jan-Olof Eriksson, men  har 
även deltagit i masterclasses för  Marco Socias, Erik 
Lammers, Tilman Hoppstock m.fl . 

Joel konserterar både som solist och kammarmusiker.  
Han har samarbetat med sångare, violinister, fl öjtister, 
gitarrister och nutida tonsättare som skrivit musik 
tillägnad honom. 
Under året 2004 ska Joel vara solist i Joaquin 
Rodrigos berömda Concierto de Aranjuez för gitarr och 
symfoniorkester.

Just nu samarbetar Joel  med den mycket 
välrenommerade cellisten Petja Svensson.  Duon spelar 
både originalmusik och transkriptioner, alltifrån eldig 
tango av Piazzolla till meditativ musik av forna mästare 
som Vivaldi och Bach.  

Tillsammans med gitarristen Stefan Wester bildar Joel 
“Duo Wester/Sundkvist”. Duon har spelat tillsammans 
sedan 2000 och konserterar fl itigt runt om i Sverige. 

Undervisning ligger Joel varmt om hjärtat. Hans mål-
sättning är att varva undervisning med proffessionellt 
musicerande.

Läs mer om Joel på hans hemsida:

www.joelsundkvist.com
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Hej.
Jag heter Joel Sundkvist och går sista året på musiklärarlinjen vid Musikhögskolan i Piteå. Du
som läser detta har ingått i en testgrupp av elever som under ht-03 utvärderat och testat mitt
undervisningsmaterial ”Gitarrteknik”. Jag skulle vara mycket tacksam om du tog dig tid att
fylla i denna enkätundersökning för att ge mig en rättvis bild av hur mitt material upplevdes
och fungerade. Sammanställningen av denna enkät kommer att presenteras i mitt
examensarbete under vt-04.

Tack på förhand

Enkätundersökning

1. Ålder? 

.................... 

2. Kön?

a) man b) kvinna

3. Hur länge har du spelat gitarr?

.................... 

4. Hur länge har du övat teknik ”medvetet”?

.................... 

5. Var materialets utformning (layout, struktur) tillfredsställande att arbeta med? 

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del

6. Var instruktionerna till övningarna tydligt utformade och lätta att förstå?

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del

7. Har materialet tillfört dig kunskap på:

det speltekniska planet?

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del



det teoretiska planet?

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del

det musikaliska planet?

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del

8. Uppstod det några funderingar under arbetets gång?

a) ja b) nej

om ja, kan du beskriva dessa:........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Kändes det som att din lärare undervisade med trygghet och förståelse för detta
material?

a) inte alls     b) till viss del          c) till stor del          d) till mycket stor del

10. Skulle du vilja fortsätta med detta material?

a) ja b) nej

Motivering:....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



11. Övriga kommentarer:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tack för din medverkan!
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Intervjufrågor

1. Kan du berätta lite om din personliga och musikaliska bakgrund?

2. Kan du beskriva ditt nuvarande yrkesroll?

3. Ingår teknikundervisning i din ”vanliga” undervisning?
Om ja, i vilken form och utsträckning? Om nej, Varför inte?

4. Hur är din undervisning uppbyggd? Beskriv din undervisningsfilosofi. Ge exempel på ett
genomsnittligt lektionstillfälle.

5. Vad är dina reflektioner på materialet Gitarrteknik?

6. Har du några förslag på ändringar/förbättringar/rättningar?

7. Är det något annat du vill tillägga?




